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Påbud fra Arbejdstilsynet: Status for iværksættelse af afhjæl-
pende foranstaltninger  

Formålet med dette notat er at give en status for iværksættelsen af afhjælpende foranstaltninger, 
jf. Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes tilbagemelding til Arbejdstilsynet på påbud af 12. 
juli 2012 om at medvirke til, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikker-
heds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.   
 
 

Plan for efterkommelse af påbudPlan for efterkommelse af påbudPlan for efterkommelse af påbudPlan for efterkommelse af påbud    
    

Nr.Nr.Nr.Nr.    AktionAktionAktionAktion    StatusStatusStatusStatus    AnsvarligAnsvarligAnsvarligAnsvarlig    

1. 
 
 

Sækkene planlægges udfaset (tidsplan 
2014). 

Beslutning herom er truffet af Reno 
Djurs I/S’ bestyrelse  

Reno Djurs I/S og 
kommunerne 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Der fastsættes regulativbestemmelser om, 
at særligt risikable stikkende og skærende 
genstande (kanyler, knive) ikke må bort-
skaffes via renovationssystemet (ej heller 
hvis genstandene er forsvarligt indpakkede) 
i overgangsperioden. 

Aktiviteten pågår, idet revideret regula-
tiv pt. er under politisk udvalgsbehand-
ling i Norddjurs og Syddjurs kommuner.  
 
Opmærksomheden henledes på, at af-
faldsregulativer først kan ændres efter 
8 ugers forudgående offentlig høring  
 

Reno Djurs I/S og 
kommunerne 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

Der gennemføres informationskampagne 
over for alle brugere af sække med oplys-
ning om brugernes indflydelse på renovati-
onsarbejdernes sikkerhed og sundhed. 
 

Aktiviteten er gennemført.  
 

Reno Djurs I/S  
 
 
 
 

4. Der gennemføres i samarbejde med sække-
leverandøren, Trioplast Nyborg, vurdering af 
hensigtsmæssige ændringer i sækken, der 
kan give bedre mulighed for korrekt hånd-

Aktiviteten er gennemført.  
 
Som konsekvens af den gennemførte 
vurdering justeres renovationssækken 

Trioplast Nyborg og 
Reno Djurs I/S  



 

 

tering af denne og større sikring mod gen-
nembrydning. Dette omfatter f.eks., øget 
sejhed i materiale, større tykkelse, mindre 
sæk (anvendeligt volumen), større afstand 
fra top til fyldestreg, der kan give større 
gribehøjde.  
 

på følgende vis:  
- Sækken er gjort lidt længere, hvil-

ket giver skraldemanden mulighed 
for bedre håndgreb – mindre risiko 
for stik- og skæreskader på hæn-
der, og bedre muligheder for at 
håndtere sækken korrekt 

- Plasten iblandes GUR (som er små 
plaststykker, der gør sækkens 
overflade lidt sandpapiragtig), 
hvilket forbedrer mulighederne for 
håndtering 

- Sækken er tilføjet perforerede 
fyldelinier, hvilket gør det nemme-
re for skraldemanden at isætte 
sækken korrekt, så fyldningslinjen 
sidder korrekt et stykke under lå-
get. 
 

5. Der udarbejdes en opdateret instruktion til 
skraldemænd om korrekt isættelse og af-
hentning af plastsække. Instruktionen ud-
arbejdes af sækkeleverandøren Trioplast 
Nyborg i samarbejde med renovatørerne 
(sikkerhedsorganisationen) og Reno Djurs 
I/S. 
 

Aktiviteten er gennemført.  
 
Der er udarbejdet ny instruktion, som er 
uddelt til og gennemgået med skralde-
mændene.  
 

Trioplast Nyborg, 
Renovatørerne og 
Reno Djurs I/S  

6. Der holdes informationsmøde med skral-
demænd, hvor instruktionen og vigtigheden 
af at følge den gennemgås 
 

Aktiviteten er gennemført.  Renovatørerne med 
deltagelse af Reno 
Djurs I/S  

7. 
 

Der indføres skærpet kvalitetskontrol af, 
om entreprenørydelsen leveres som forud-
sat i kontrakten mellem Reno Djurs I/S og 
entreprenørerne.  
 

Aktiviteten er gennemført (og vil fortsat 
pågå).  

Reno Djurs I/S 
Renovatørerne  

8. 
 
 
 

Skærpede sanktioner over for skralde-
mænd, som bevidst fraviger de pågældende 
instruktioner. 
 
 

Aktiviteten er gennemført. 
 
MiljøTeam har bl.a. fastsat bestemmel-
se om, at skraldemænd, som ikke over-
holder sikkerhedskravene ved håndte-
ring af sække, skal benytte ”stikbukser”. 
 

Renovatørerne 
 
 

9. 
 
 
 
 

Der foretages en fornyet vurdering af skral-
demændenes værnemidler, specielt for 
hvad angår forholdet mellem graden af hhv. 
risiciminimering og genevirkning ved brug. 

Aktiviteten er gennemført.  
 
Der er i den forbindelse bl.a. taget stil-
ling til anvendelsen af ”stikbukser”, jf. 
oven for. 
 

Renovatørerne 
 
 
 
 

10. 
 
 
 

Der sikres fortsat løbende dialog mellem 
Reno Djurs og renovatørerne med henblik 
på i fælleskab at drøfte og løse arbejdsmil-
jømæssige problemstillinger, herunder ikke 

Aktiviteten er gennemført (og vil fortsat 
pågå).  

Reno Djurs I/S 
Renovatørerne 
 
 



 

 

 
 
 

mindst problematikker, som opstår i snit-
fladen mellem udbyder og renovatør. 
 

 
 

11. Der gennemføres en branchehøring på et 
nationalt niveau med henblik på identifika-
tion af sækkehåndteringens ”best prac-
tice”. 

Aktiviteten er endnu ikke gennemført.  Reno Djurs I/S 
Renovatørerne 
RenoSam 
KL 
DI/ATL 
3F 
Trioplast Nyborg 
 

 


